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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
227-11

meddelat i Stockholm den 14 mars 2011

SÖKANDE
1. AA
2. BB
Ombud för 1 och 2: Advokaterna Lars Borgsten och Johan Norman
Lindskog Malmström Advokatbyrå
Box 27707
115 91 Stockholm
KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 14 oktober 2010, M2009/2461/F/P, i
fråga om detaljplan för Skogsö 12:1 m.fl., Sune Carlsson Båtvarv, Saltsjöbaden,
Nacka kommun
SAKEN
Rättsprövning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna.

YRKANDEN M.M.

AA och BB ansöker om rättsprövning och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen
ska upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet till regeringen för ny
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prövning. De yrkar vidare att Högsta förvaltningsdomstolen ska bestämma att
regeringens beslut tills vidare inte ska gälla.

Sökandena anför bl.a. följande. Regeringen har felbedömt fakta vid avvägningen
mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen syftar inte till att tillgodose
några allmänna intressen utan endast att tillmötesgå varvets önskemål om att få
utöka sin verksamhet. Vid beslutet om den nu överklagade detaljplanen hade
genomförandetiden för den gamla inte gått ut. Mot berörda fastighetsägares
bestridande får en detaljplan ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän
vikt som inte kunde förutses vid planläggningen. Den nya detaljplanen kan inte
anses nödvändig på grund av förhållanden av stor allmän vikt. Eftersom deras
fastigheter blir mer utsatta för buller och andra störningar med värdeminskning
som följd är de berörda av planbeslutet.

Värdefull parkmark som i dag är bevuxen med björkskog och utgör en skyddszon
mot naturreservatet samt mellan varvet och bostadsbebyggelsen kommer att tas i
anspråk för småindustri. Parkmarken var en förutsättning för bostadsområdets
tillkomst och förlusten kommer sannolikt att innebära att värdet på deras
fastigheter minskar. Enligt detaljplanen tas också ett vattenområde inom
strandskyddet, som nu är fritt och tillgängligt för allmänheten, i anspråk för
varvsverksamhet. Den utökade varvsverksamheten befaras innebära ökade
olägenheter för dem i form av störande buller, nedskräpning och allmän oordning.
De olägenheter som båtar generellt utgör för växt- och djurlivet samt för
vattenmiljön kommer att öka. Med hänsyn till den negativa påverkan på
värdefulla mark- och vattenområden och på landskapsbilden borde en
miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en
enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en
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prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i
Europakonventionen.

AAs och BBs fastigheter ligger utanför det aktuella planområdet. Av det som de
har anfört och av vad som i övrigt framkommit i målet framgår inte att deras
civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som
avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningarna ska därför avvisas.
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Föredragande justitiesekreterare
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